Karta 1

Bilaga 1

Förslag till utvidgade strandskyddsområden vid Vättern i Motala kommun

REMISS

TIllhör Länsstyrelsens förslag till beslut,
Dnr 511-4535-14

= Förslag till utvidgat strandskyddsområde
= Planlagda områden/detaljplan

Vit linje markerar gränsen för det generella
strandskyddet om 100 meter.

Strandskyddet är i huvudsak utvidgat till 150 meter
inom landområdet och till 300 meter i vattenområdet
(visas ej i kartan).
I avgränsade landområden med särskilt
höga natur- och friluftsvärden är strandskyddet
utvidgat upp till 300 meter. Strandskyddet är inte
utvidgat inom större avskärande bebyggelseansamlingar,
inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen eller i
vattenområdet.
Det generella strandskyddet inom 100 meter från
strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet
inte är utvidgat eller där strandskyddet inte är
upphävt i områden med detaljplan.

Text

.
Länsstyrelsen Östergötland C Lantmäteriet

Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2013 använts.

Skala 1:20 000
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Karta 2

Bilaga 1

Förslag till utvidgade strandskyddsområden vid Vättern i Motala kommun

REMISS

TIllhör Länsstyrelsens förslag till beslut,
Dnr 511-4535-14

= Förslag till utvidgat strandskyddsområde
= Planlagda områden/detaljplan

Vit linje markerar gränsen för det generella
strandskyddet om 100 meter.

Strandskyddet är i huvudsak utvidgat till 150 meter
inom landområdet och till 300 meter i vattenområdet
(visas ej i kartan).
I avgränsade landområden med särskilt
höga natur- och friluftsvärden är strandskyddet
utvidgat upp till 300 meter. Strandskyddet är inte
utvidgat inom större avskärande bebyggelseansamlingar,
inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen eller i
vattenområdet.
Det generella strandskyddet inom 100 meter från
strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet
inte är utvidgat eller där strandskyddet inte är
upphävt i områden med detaljplan.

Text

.
Länsstyrelsen Östergötland C Lantmäteriet

Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2013 använts.

Skala 1:20 000
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Karta 3

Bilaga 1

Förslag till utvidgade strandskyddsområden vid Vättern i Motala kommun

REMISS

TIllhör Länsstyrelsens förslag till beslut,
Dnr 511-4535-14

= Förslag till utvidgat strandskyddsområde
= Planlagda områden/detaljplan

Vit linje markerar gränsen för det generella
strandskyddet om 100 meter.

Strandskyddet är i huvudsak utvidgat till 150 meter
inom landområdet och till 300 meter i vattenområdet
(visas ej i kartan).
I avgränsade landområden med särskilt
höga natur- och friluftsvärden är strandskyddet
utvidgat upp till 300 meter. Strandskyddet är inte
utvidgat inom större avskärande bebyggelseansamlingar,
inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen eller i
vattenområdet.
Det generella strandskyddet inom 100 meter från
strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet
inte är utvidgat eller där strandskyddet inte är
upphävt i områden med detaljplan.

Text

.
Länsstyrelsen Östergötland C Lantmäteriet

Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2013 använts.
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Karta 4

Bilaga 1

Förslag till utvidgade strandskyddsområden vid Vättern i Motala kommun

REMISS

TIllhör Länsstyrelsens förslag till beslut,
Dnr 511-4535-14

= Förslag till utvidgat strandskyddsområde
= Planlagda områden/detaljplan

Vit linje markerar gränsen för det generella
strandskyddet om 100 meter.

Strandskyddet är i huvudsak utvidgat till 150 meter
inom landområdet och till 300 meter i vattenområdet
(visas ej i kartan).
I avgränsade landområden med särskilt
höga natur- och friluftsvärden är strandskyddet
utvidgat upp till 300 meter. Strandskyddet är inte
utvidgat inom större avskärande bebyggelseansamlingar,
inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen eller i
vattenområdet.
Det generella strandskyddet inom 100 meter från
strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet
inte är utvidgat eller där strandskyddet inte är
upphävt i områden med detaljplan.

Text

.
Länsstyrelsen Östergötland C Lantmäteriet

Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2013 använts.
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Karta 5

Bilaga 1

REMISS

Förslag till utvidgade strandskyddsområden vid Vättern i Motala kommun
TIllhör Länsstyrelsens förslag till beslut,
Dnr 511-4535-14

= Förslag till utvidgat strandskyddsområde
= Planlagda områden/detaljplan

Vit linje markerar gränsen för det generella
strandskyddet om 100 meter.

Strandskyddet är i huvudsak utvidgat till 150 meter
inom landområdet och till 300 meter i vattenområdet
(visas ej i kartan).
I avgränsade landområden med särskilt
höga natur- och friluftsvärden är strandskyddet
utvidgat upp till 300 meter. Strandskyddet är inte
utvidgat inom större avskärande bebyggelseansamlingar,
inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen eller i
vattenområdet.
Det generella strandskyddet inom 100 meter från
strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet
inte är utvidgat eller där strandskyddet inte är
upphävt i områden med detaljplan.
Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2013 använts.

.
Länsstyrelsen Östergötland C Lantmäteriet
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Bilaga 1

REMISS

Karta 6

Förslag till utvidgade strandskyddsområden vid Boren i Motala kommun
TIllhör Länsstyrelsens förslag till beslut,
Dnr 511-4535-14

= Förslag till utvidgat strandskyddsområde
= Planlagda områden/detaljplan

Vit linje markerar gränsen för det generella
strandskyddet om 100 meter.
Strandskyddet är i huvudsak utvidgat till 150 meter
inom landområdet och till 300 meter i vattenområdet.
I avgränsade landområden med särskilt
höga natur- och friluftsvärden är strandskyddet
utvidgat upp till 300 meter. Strandskyddet är inte
utvidgat inom större avskärande bebyggelseansamlingar,
inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen eller i
vattenområdet.
Det generella strandskyddet inom 100 meter från
strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet
inte är utvidgat eller där strandskyddet inte är
upphävt i områden med detaljplan.
Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2013 använts.

.
Länsstyrelsen Östergötland C Lantmäteriet

Skala 1:20 000
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Bilaga 1

REMISS

Karta 7

Förslag till utvidgade strandskyddsområden vid Boren i Motala kommun
TIllhör Länsstyrelsens förslag till beslut,
Dnr 511-4535-14

= Förslag till utvidgat strandskyddsområde
= Planlagda områden/detaljplan

Vit linje markerar gränsen för det generella
strandskyddet om 100 meter.
Strandskyddet är i huvudsak utvidgat till 150 meter
inom landområdet och till 300 meter i vattenområdet.
I avgränsade landområden med särskilt
höga natur- och friluftsvärden är strandskyddet
utvidgat upp till 300 meter. Strandskyddet är inte
utvidgat inom större avskärande bebyggelseansamlingar,
inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen eller i
vattenområdet.
Det generella strandskyddet inom 100 meter från
strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet
inte är utvidgat eller där strandskyddet inte är
upphävt i områden med detaljplan.
Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2013 använts.

.
Länsstyrelsen Östergötland C Lantmäteriet

Skala 1:20 000
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Bilaga 1

REMISS

Karta 8

Förslag till utvidgade strandskyddsområden vid Boren i Motala kommun
TIllhör Länsstyrelsens förslag till beslut,
Dnr 511-4535-14

= Förslag till utvidgat strandskyddsområde
= Planlagda områden/detaljplan

Vit linje markerar gränsen för det generella
strandskyddet om 100 meter.
Strandskyddet är i huvudsak utvidgat till 150 meter
inom landområdet och till 300 meter i vattenområdet.
I avgränsade landområden med särskilt
höga natur- och friluftsvärden är strandskyddet
utvidgat upp till 300 meter. Strandskyddet är inte
utvidgat inom större avskärande bebyggelseansamlingar,
inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen eller i
vattenområdet.
Det generella strandskyddet inom 100 meter från
strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet
inte är utvidgat eller där strandskyddet inte är
upphävt i områden med detaljplan.
Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2013 använts.

.
Länsstyrelsen Östergötland C Lantmäteriet

Skala 1:20 000
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BILAGA 1, Karta 9

Utvidgade strandskyddsområden
i Motala kommun

Tillhör Länsstyrelsens beslut dnr 511-4535-14
Ljusröd skuggning = utvidgat
strandskyddsområde

= Planlagda områden/detaljplan
Vit linje = generella strandskyddet om 100 m
Strandskyddet är i huvudsak utvidgat till 150 meter
inom landområdet och till 300 m inom vattenområdet
(visas ej i kartan).
I avgränsade områden med särskilt höga natur- och
friluftsvärden är strandskyddet utvidgat upp till 300 meter.
Strandskyddet är inte utvidgat inom större
avskärande bebyggelseansamlingar eller inom
planlagda områden enligt plan- och bygglagen.
Det generella strandskyddet inom 100 meter från
strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet
inte är utvidgat eller där strandskyddet inte är
upphävt i områden med detaljplan.
Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2013 använts.

Text
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Länsstyrelsen Östergötland C Lantmäteriet
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